
 

    

 

 النفس جهادالخلوة هي 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

.  الماضي في بكثير أصعب هو ماب المشايخ قاموا .نا مشايخ بمدد يوما أربعون: هلل  الشكر ذلك نفعل ناوجعل. الخلوة  واجب أدينا هلل الحمد

 . هللا شاء إن على أنها صحيحة يتقبلها هللا.  شبهت بمثابةه هو فعلناما 

.  الذهن إلىاألشياء  تبادرت ال لكي ةمعدوم كونت أن يجب العالم أخبار.  يوما ألربعين العالم عن منعزل أنت.  مختلفة عبادة يه خلوةال

 .يقدمون المدد  انهم هلل الحمد. همة  هناك كنت لم إن ةصعب األمور هذه ، بالطبع.  يوما ألربعين والشيطان تقوم بجهاد مع النفس

 مثل شيء يوجد ال ، لذلك.  األخير النفس حتى معك النفس ."على نفسنا  ناوتغلب خلوةبال قمنا لقد " قلت إذا تسير األمور ال ، ذلك ومع

 إذا.  هللا شاء إن مجاهدتها نواصل دعونا. النفس مع  جهادال عن ذلك الكريم نبينا قال ،" مستمر األكبر الجهاد". " وقد انتهت هذا فعلت"

 إن.  هللا شاء إن الفيض هذاب اإلستمرار هو مهمال. ون من الخاسرين كونيس ، نفسهم على اوتغلبأنهم  وافتخروا قائلين وثق الناس بنفسهم

 .عز وجل  هللا مرضاة هو هدفنا هللا شاء

 اإللهام، من مزيدال ونحصل على ، تأتي القوة من المزيد هللا شاء إن.  الشيخموالنا  انتقال بعد ،التربية  ، خلوةبال القيام الضروري من كان

 أشخاص إلى القوة هذه نرجو ان تصل.  هللا شاء إنلهداية ل وسيلة صبحنوالمزيد من الصالحين  يرسل هللا.  هللا شاء إن الناسيستفيد و

 إن جميعا ولنا لهم بالنسبة.  الصحيح الطريق إلى لمجيئهم وسيلة كونت أن ويمكن ، هللا شاء إن على الهداية ليسوا الذين الناس ، آخرين

 ومن هللا التوفيق . .وال يجعلنا نستجيب لنفسنا  يعيننا هللا.  هللا شاء
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